
Polska Federacja Karate Kontaktowego 

 i  

 World Kyokushin Budokai Poland  

zapraszają na 

V OPEN KYOKUSHIN CAMP 

Burzenin  22 – 29 sierpnia 2022 

 

 

Zakwaterowanie i treningi: Ośrodek „Sportowa Osada” www.sportowaosada.pl jest położony w województwie 

łódzkim – w miejscowości Burzenin, wzdłuż wału rzeki Warty. Na terenie ośrodka znajduje się sala gimnastyczna 

o powierzchni ok 300 m kw., gdzie będzie rozłożona mata, boiska i basen 

Instruktorzy: shihan Paweł Juszczyk, Dariusz Burda, Sławomir Dubiel, sensei Radosław Grabowski oraz jedni z 

najbardziej utytułowanych zawodników polskiego kyokushin sensei Agnieszka Winek (4-krotna mistrzyni Europy 

w kumite i mistrzyni Europy WKB w kata, 10-krotna Mistrzyni Polski Seniorów w kumite ) i sensei Marcin Sieradzki 

(wielokrotny medalista Mistrzostw Europy i wielokrotny Mistrz Polski Seniorów w kumite). 

Obóz jest otwarty dla zawodników ze wszystkich organizacji. Program obozu ukierunkowany będzie na 

zawodników od rocznika 2010 i seniorów. 

Cel obozu: Przygotowanie do sezonu startowego poprzez treningi kumite ukierunkowane na pracę w parach i 

intensywny trening fizyczny (treningi siłowe i biegowe). Trening kombinacji w parach, walk zadaniowych i wolnej 

walki będzie ukierunkowany na rozwój wyczucia walki, taktyki i reakcji na działania różnych przeciwników. 

Dla zawodników kata codziennie odbywać się będzie dodatkowy trening ukierunkowany na przygotowanie do 

zawodów prowadzony przez shihan Sławomira Dubiela i sensei Radosława Grabowskiego. 

W czasie obozu odbędzie się egzamin na stopie kyu i dan WKB ukierunkowany na osoby poniżej 35 roku życia 

(wymagana jest pisemna zgoda szefa macierzystego dojo). 

Zabrać należy: karate-gi, strój sportowy i buty do treningu w terenie (także w chłodniejsze lub deszczowe dni) 

ochraniacze osobiste (ochraniacze goleń-stopa, ochraniacze na kolana, łokcie i przedramiona, piąstkówki, 

suspensorium, ochraniacze klatki piersiowej  dla kobiet) oraz kostium kąpielowy i inne akcesoria plażowe. 

Program: Obóz rozpocznie się obiadem w dniu 22 sierpnia (poniedziałek) ok godz. 14.00.  Pierwszy trening o 

godz. 16:30. W niedzielę 28 sierpnia 2022 o godz. 21.00 odbędzie się grill kończący obóz. Obóz zakończy się po 

śniadaniu 29 sierpnia (poniedziałek) ok. godz. 9:00. 

Pełny koszt obozu (treningi, zakwaterowanie, wyżywienie) wynosi 1100 zł.  

Rezerwacja miejsc poprzez wpłatę w wysokości 400 zł na konto organizatora. W tytule przelewu należy wpisać 

imiona i nazwiska uczestników oraz hasło “Open Kyokushin Camp 2022”. Drugim krokiem jest wypełnienie 

formularza obozowego oraz innych dokumentów, które będzie dostępne na stronie www.karatekontaktowe.pl  

lub www.szkolawalki.pl w czerwcu 2022. 

Organizator będzie starał się o dofinansowanie kosztów organizacji obozu ze środków Ministerstwa Sportu. W 

przypadku otrzymania dotacji pierwszeństwo w otrzymaniu dofinasowania będą miały osoby, które będą już 

zapisane na liście uczestników. Wpłacenie pierwszej raty odpłatności za obóz jest zobowiązaniem do pokryciowa 

pełnych kosztów obozu w przypadku kiedy organizator nie otrzyma dotacji. 

 

Obóz na zlecenie Polskiej Federacji Karate Kontaktowego i stowarzyszenia World Kyokushin Budokai Poland 

organizuje: 

Klub Sportów Walki BUSHI 

Adres: 05-400 Otwock, ul. Warszawska 39 

Numer konta bankowego: 29 2130 0004 2001 0170 9187 0001  IBAN: PL, SWIFT code:  INGBPLPW 

 

Dodatkowe informacje: pfkk@onet.pl   

oraz telefonicznie: Paweł Juszczyk 602 617 018 , Agnieszka Winek 604 144 542 

http://www.sportowaosada.pl/
http://www.karatekontaktowe.pl/
http://www.szkolawalki.pl/
mailto:pfkk@onet.pl

